
REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO
EXTERIOR DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC

ATA DA
REUNIÃO

Número:
121

Data: 09/05/2018 Horário: 09h00 Local: ACISFS

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO

MARÇO/2018 ABRIL/2018

Número DE's - -

Canal verde - -

Canal laranja - -

Canal vermelho - -

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO

MARÇO/2018 ABRIL/2018

Número DI's - -

Tempo Canal Amarelo (dias) - -

Tempo Canal Vermelho (dias) - -

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
1.Início O Delegado da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul

(SC), Sr. Edwilson da Mota, inicia a 121ª Reunião dos Intervenientes.
Presentes também, entre outros, Sr. Roberto Cardoso Wanick Ribeiro
(RFB) e o Sr. Paulo Rogério Silva (MAPA).

2. Paralisação da RFB/SFS Na  121ª  reunião  dos  intervenientes,  foi  citado  pelo  Sr,  Delegado
Edwilson  que  a  ALF/SFS  realizará  paralisação  de  servidores  e  se
estenderá pelos próximos 30 dias, respectivamente entre os dias 14 de
maio  de  2018  ao  dia  14  de  junho  de  2018.  
Mesmo  com  o  movimento  grevista,  o  atendimento  ao  público  da
ALF/SFS  estará  funcionando  normalmente  e  a fiscalização  está
engajada pela fluidez no atendimento ao público.

3. Verificação física de 
mercadoria.

Foi mencionado pelos despachantes sugestões quando há agendamento
para vistoria no Porto, com a presença do fiscal junto ao representante
do  importador  que  o  Porto  poderá informar  a  verificação  deste
procedimento, sugerindo também o acompanhamento do processo pelo
site do porto. O Sr. Roberto Cardoso Wanick mencionou que é direito
do importador ter acesso e acompanhar a verificação física desta DI. 

4. (Porto de Itapoá) 
Problemas com Scanner

O Sr.  Roberto  Cardoso Wanick  informou o scanner  que averígua  as
cargas  de  exportação,  importação  e  trânsito  aduaneiro  no  Porto  de
Itapoá  vem  apresentando  defeitos,  causando  deficit  nas  vistorias  de
cargas.

5. IN 1800 – 2018 Foi mencionado por despachantes que através do laudo realizado por
engenheiros  e  conseguinte  protocolado  na  ALF/SFS,  o  importador
poderá utilizar a carga. Foi explanado que a IN 1800 – 2018 informa
que o respectivo engenheiro terá dois dias uteis para apresentação do
laudo junto a ALF/SFS, dificultando o importador que se encontra com
urgência  sobre  a  mercadoria.
Foi informado que a IN 1800 – 2018 art. 32 do § 8º estabelece que os
laudos poderão ser entregues por meio eletrônico, exceto na ALF/SFS.
O Sr.  Roberto  Cardoso  Wanick  informou  que  não  há  previsão  para
liberação  dos  laudos  por  meio  eletrônico,  e  que  estudará  os  demais
casos.

6. DU-E (Declaração Única 
de Exportação)

Foi  informado  que  alguns  intervenientes  estão  tendo dificuldades  na
confecção da DU-E, então a pedido do Sr. Delegado Edwilson da Mota,
o  Núcleo  de  Comércio  Exterior  da  Associação  Empresarial  de  São
Francisco do Sul, irá  reunir as demandas dos demais intervenientes e

.



entregar  um resumos com as dúvidas e sugestões diretamente ao Sr.
Roberto Cardoso Wanick.

7. Encerramento Finalizada a reunião, foi agendada a próxima para o dia 13/06/2018 às
9h00, nas instalações ACISFS em São Francisco do Sul.

.
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